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La FP dual que necessitem a Catalunya
Aquets plantejament requereix que en els centres
de Formació Professional
s’estableixi un tipus de lideratge i de gestió directiva i
de treball del professorat
diferent del que es seguéis
en altres tipus de centres
d’ensenyament.

Des de la UGT Terres de

Lleida considerem que la
millora de l’ocupabilitat
dels treballadors i treballadores catalans i la preparació dels joves que
s’incorporaran al nostre
mercat de treball és un
dels objectius que a Catalunya s’ha de prioritzar
en les polítiques públiques de formació i ocupació.

En una lògica de treball
per projectes, el centre de
FP, a banda de la seva oferta
ordinària, ha de tenir la suficient flexibilitat organitzativa
per a facilitar respostes adaptades a les necessitats de les
persones i les empreses del
territori, així com disposar de
les hores necessàries per a
que el professorat estigui en
contacte permanent amb les
empreses amb què el centre

Tenint en compte els
problemes del mercat
de treball, hem de
valorar positivament
que en la FP dual i en
alternança s’assoleixi
una inserció laboral del
45% dels alumnes
formatiu col.labora, oferint
una oferta professionalitzadora als i a les joves del territori que no han assolit el
graduat en l’ESO o que han
deixat els seus estudis
UGT Terres de Lleida considera que la prestació dels
diferents serveis, que van
més enlla de les ofertes habituals, s’ha de fer amb els
recursos humans suficients

i amb els recursos tècnics i
materials adequats i amb
l’implicació de totes les
parts politiques i socials del
territori, sent aquesta una
obligació i aposta de futur.
Des de la UGT Terres de
Lleida creiem que l’experiència dels centres de FP
que són capdavanters en
la prestació de serveis s’han
d’estendre a la resta de la
xarxa de centres de FP.
Els diferents elements
que hem exposat haurien
de tenir el seu encaix en
la futura Llei del Sistema
Integrat de Qualificació i
Formació Professional de
Catalunya, que s’està preparant. •••

Tenint en compte la crisi
que estem vivint i els problemas estructurals del
nostre mercat de treball,
amb un elevat percentatge de micro,petites i
mitjanes empreses, hem
de valorar positivament
que en la FP dual/FP en
alternança s’assoleixi una
inserció la boral del 45%
dels alumnes

Directe 2015
Fins al divendres 13 de febrer de 2015 és obert el termini d’inscripcions per participar al Directe 2015–Mostra de Música Jove del
Segrià, que organitza la Regidoria de Joventut. La iniciativa vol promoure i donar suport a les formacions musicals de gent jove de
la comarca del Segrià, especialment les de músics novells i emergents. Hi poden participar grups musicals o solistes de 14 a 30 anys
de la comarca del Segrià. L’estil musical ha d’estar inclòs dins la música popular moderna i qualsevol dels seus gèneres (pop, rock,
metal, punk, hip-hop, electrònica, folk, cançó d’autor, etc.).
Els premis són: 1r premi: una actuació remunerada amb 900 euros a la Festa Major de Lleida 2015; 2n premi: una actuació remunerada amb 675 euros en algun dels actes festius organitzats per l’Ajuntament d’Alcarràs durant el 2015; 3r premi: una actuació remunerada amb 675 euros en algun dels actes festius organitzats per l’Ajuntament d’Alpicat durant el 2015 , i 4t premi: una actuació
remunerada amb 450 euros a les Festes de Tardor de Lleida 2015. Als guanyadors se’ls produïrà un vídeo musical de 3 temes en
directe. Per a més informació podeu consultar el web http://joventut.paeria.cat/creacio/directe. •••
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